
Rīcības plāns 

Izglītības iestādes mērķi:  

1. Izglītojamajiem mācību stundās veidot, praktiskās darbībās balstītu, 

izpratni par ūdens aprites ciklu un saldūdens resursiem, to nozīmi dabā un 

cilvēku  dzīvē. 

2. Popularizēt visiem skolas izglītojamajiem ūdens patēriņa samazināšanas 

ieradumus, organizējot klases stundas, radiopārraides, veicot pētījumu 5.-

6.klašu izglītojamajiem par ūdens patēriņu. 

3. Pārliecināties, ka skolas notekūdeņi nepiesārņo dabu, un pēc iespējas skola 

pāriet uz dabīgo sadzīves ķīmiju. 

4. Mācību gada sākumā atjaunot skolas koplietošanas telpās  atgādnes par 

ūdens taupīšanu skolā, lai ūdens patēriņš skolā samazinātos, salīdzinot 

gada sākumu ar mācību gada noslēgumu. 

5. 5.a klases izglītojamiem iepazīties ar notekūdeņu attīrīšanu, ūdens ieguvi 

Daugavpils pilsētā, sagatavot informatīvu ziņojumu visiem skolas 

izglītojamajiem.  

6. Maija mēnesī izpētīt Daugavas krastus, novērtējot piesārņojuma 

daudzumu. Sākumskolas izglītojamajiem sagatavot informatīvu kampaņu 

un 7., 8., 9.klašu izglītojamajiem veikt Daugavas krastu sakopšanu Lielās 

talkas ietvaros. Izveidot talkas avīzi.  

Aktivitātes gada tēmā „Ūdens” 

Mēnesis Aktivitātes nosaukums Atbildīgie 

Septembris 1.Āra izglītības nodarbības. 

Veselības diena un 

fotoorientēšanās pa savu 

pilsētu.  
 

2. Pasaules lielākā mācību 

stunda “Nāc talkā klimatam!” 

1.Visi pedagogi un 

izglītojamie 

 

 

 

2. Sākumskolas izglītojamie 

un pedagogi. 

 

Oktobris 1.Ūdens padeves un 

ņemšanas vietu apsekošana 

skolā. 

2.Atgādnes „Taupi ūdeni” 

 

1.Ekopadome.  

2. Ekopadome 

 



Novembris 1.Rīcības dienas “Īstais 

brīdis sākt….” 

2. Diskusija „Mans ezers, 

upe”.  

3. Novērojums ”Kur skolā 

rodas ūdens tēriņi? „ 

4. Āra izglītības diena . 

Apsekošana un talka ” 

Esplanādes ūdenskrātuves 

krasta sakopšana” 

5. Aktivitāte ”Ūdens aprites 

cikls. Saldūdens resursi. To 

nozīme dabā un cilvēka 

dzīvē”. 

 

1. Ekopadome 

2. Pedagogs un izglītojamie 

3.Ekopadome 

4.Pedagogi un izglītojamie 

5. Pedagogs un izglītojamie  

 

Decembris 1.Pētījums ”Kāda sadzīves 

ķīmija tiek izmantota manā 

skolā?” 

 

1.Izglītojamie, pedagogi, 

Ekopadomes pārstāvji. 

Janvāris 1.Diskusija „ Pārtikas 

atkritumu radītais ūdens 

patēriņš” 

1. Pedagogs un izglītojamie 

Februāris 1. Prāta spēles sākumskolā. 

 

 

2.Silto džemperu diena. 

 

1.Sākumskolas pedagogi un 

izglītojamie. 

 

2. Ekopadome 

 

Marts 1.Diskusija „ Kas vērtīgāks- 

banāns vai Latvijas ābols?” 

2.22.marts Pasaules Ūdens 

diena 

3.Ekskursija uz Daugavpils 

ūdeni. 

4. Ekskursija uz Daugavpils 

ūdens notekūdeņu 

attīrīšanas sistēmām. 

1.Pedagogi un izglītojamie 

2. Pedagogi un izglītojamie 

3. Pedagogi un izglītojamie 

4. Pedagogi un izglītojamie 

 

Aprīlis 1.Ūdens resursi. Saglabāsim 

ūdeni kopā. 

1.Pedagogs un izglītojamie 

 

Maijs  1.Pārgājiens „Dzīvība pie 

Esplanādes ūdens krātuves” 

2.Projektu nedēļa „Ūdens” 

1.Sākumskolas pedagogi un 

izglītojamie 

2. Pedagogi un izglītojamie 



Aktivitātes citās Ekoskolu programmas tēmās. 

Mēnesis Aktivitātes nosaukums Atbildīgie 

Septembris 1.Akcija “Atjaunot papīra 

šķirošanas kartes”.  

Šķirošana. 

2.Ekspedīcija „Ejam parkā” 

1.Klašu audzinātāji un 

izglītojamie. 

2. Sākumskolas pedagogi un 

izglītojamie. 

 

Oktobris 1.Labdarības akcija 

Daugavpils Dzīvnieku 

patversmei. 

2. 16.okotobris Radio 

pārraide par Pasaules 

Pārtikas dienu. 

3.Radošā darbnīca “Virtuves 

dvieļi no vecajiem 

apģērbiem, galdautiem, 

dvieļiem”. 

 

1.Ekopadome, līdzpārvalde 

2.Ekopadome 

3. Pedagogs un izglītojamie. 

Novembris 1.Izaicinājums „Atkritumiem 

Nē” 

2. Pilsētas konkurss 9.klašu 

skolēniem ”Daugavpils 

medicīnas vēsture. 

Reproduktīvā veselība”. 

3. Latvijas vārds pasaulē. 

4. Smūtiji no pašu 

izaudzētiem dārzeņiem un 

augļiem. 

 

1.Izglītojamie un pedagogs. 

2. Pedagogs un izglītojamie 

3. Pedagogi un izglītojamie 

4. Sākumskolas pedagogi un 

izglītojamie. 

 

Decembris 1.Meistarklase „Maisiņi 

augļiem un dārzeņiem” 

1. Pedagogs un izglītojamie 

Janvāris 1.Pilsētas konkurss 9.klašu 

skolēniem ”Vai pazīsti savu 

organismu?”. 

2. Akcija “Taupi elektrību!” 

 

1.Pedagogs 

2. Ekopadome un 4.a un 4.b 

klašu izglītojamie 

Februāris 1.Silto džemperu diena.  

2.Izglītojošā aktivitāte 

”Veselīga pārtika un aktīvs 

dzīvesveids” 

1.Ekopadome, līdzpārvalde. 

2.Ekopadome, medmāsa un 

visa skolas saime. 



Marts 1.Bateriju vākšana. 

2.Makulatūras vākšana.  

3.Dabaszinātņu un 

matemātikas māksla. 

 4.21.marts Pasaules Meža 

diena 

5. Zemes stunda 

6. Iedvesmas saruna ar 

skolotāju Oļģertu par 

ceļojumu apkārt Latvijai. 

Videi draudzīgi 

transportlīdzekļi-velosipēds. 

 

1.Ekopadome 

2.Ekopadome 

3.Pedagogi un izglītojamie 

4. Ekopadome 

5. Ekopadome 

6.Pedagogs, Ekopadome un 

visa skolas saime 

Aprīlis 1.Radošā darbnīca „Zaļās 

klases dobju izveide” 

2. Praktiskā darbnīca Zaļajā 

klasē ”Iesēj savu garšaugu 

un iestādi sīpolus” 

3.  22.aprīlis Zemes diena 

4. Pētījums un diskusija „ 

Videi draudzīgi 

transportlīdzekļi” 

1.Pedagogi un izglītojamie 

2.Pedagogi un sākumskolas 

izglītojamie, Ekopadome 

3. Ekopadome/līdzpārvalde 

4.Visa skolas saime 

Maijs  1. 20. maijs Pasaules Bišu 

diena 

2.  22.maijs Starptautiskā 

Bioloģiskās daudzveidības 

diena. 

 

1.Ekopadome 

2.Ekopadome un izglītojamie 

Visu gadu Makulatūras škirošana un 

izlietoto bateriju vākšana. 

Izglītojamie un pedagogi.  

 


